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Eficaz Imóveis
COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO / RURAIS & URBANOS 



Goldmann
A Goldmann é uma empresa de estruturação de negócios , operando com os principais 
bancos, fundos, Family offices & investidores do país, atuando em três  áreas conforme 
histórico abaixo:

2006 – Abertura  do escritório em São Paulo – SP / Brasil . Início do Depto de Finance:
para o mercado Imobiliário & Corporativo, em conjunto com Bancos e Fundos de 
Investimentos associados.

2008 – Início do Depto de Real Estate: compra, venda, locação, associação e 
incorporação, operando no Brasil, Miami & New York - U.S.A.

2013 – Inicio do Depto de M&A: focado na compra/venda de empresas, aquisição 
parcial ou integral do capital, principalmente nos  setores: imobiliário, infraestrutura , 
energia e outros (sob consulta).



Eficaz Imóveis

Fundada em Outubro de 2012, a Eficaz Imóveis é uma empresa especialmente 
estruturada para mediar e solucionar qualquer tipo de negociação imobiliária urbana ou 
rural decorrente de um processo de compra ou venda. Oferecemos um cadastro 
informatizado e atualizado diariamente, podendo assim ser consultado pela internet. 
Porém acreditamos que nada pode substituir o contato pessoal e humano, pelo que, nos 
colocamos à sua inteira disposição para atendê-los da melhor maneira possível. 
Outro ponto fundamental de nosso trabalho será tratar da venda de seu imóvel com 
eficácia. Ou seja, cadastrando seu imóvel conosco ele não será apenas um numero em 
nosso cadastro, desenvolveremos um trabalho com qualidade, buscando várias 
alternativas para a comercialização de seu imóvel. Pois não visamos números em nosso 
cadastro, visamos qualidade, profissionalismo e eficácia.
Com uma equipe altamente capacitada, uma infraestrutura completa, boa orientação 
técnica, jurídica e financeira, nosso principal objetivo é atender às suas expectativas e 
necessidades para que façam a melhor negociação em imóveis urbanos ou rurais, com 
eficiência, ética, transparência, honestidade e eficácia.



Linhas de Financiamento & Operações Estruturadas:  

Desde 2006, operamos na estruturação de linhas de financiamento e/ou operações estruturadas 
através de nosso Fundo de Investimento Goldmann, Bancos e Fundos Parceiros ( em função perfil 
operação ). Estamos focados na busca/estruturação de negócios com o seguinte perfil: 

- Linhas de crédito e financiamentos: á partir de R$ 2.000.000,00 por operação 
- Prazo: de 24 a 240 meses 
- Garantias: Np, aval, rec, imóveis, trava domicilio, etc.. 
- Foco: Mercado Corporate (empresas) & linhas finance p/ Real Estate
Tipo de Operações: 
-Estruturação de financiamentos de médio & longo prazo: através de mútuo ou securitização 
-Funding: bancos comerciais, bancos de investimentos, fundos de investimentos. 
-Moedas: nacional ou internacional 
-Emissão Titulo de Credito Corporativo: CCBs, Debentures, Comercial Papers, etc... 
-Emissões Títulos de Credito Imobiliário: securitizações em CCI, C.R.I., LCI 
-Montagem de Fundos Imobiliários & Fipes: incorporações ou patrimonial/renda 
-Operações de Sale-lease: com back ou sem o back
-Operações de built-to-suit: BTS                                                                  
-Linha de Mortgages: financiamentos internacionais para imóveis no Brasil ou EUA. 
-Linha de Agrobusiness / BNDES /  Trade Finance: sob consulta 



M&A: 

Em 2013 foi montado o nosso departamento dedicado a M&A ( Mergers and 
Acquisitions). Estamos focados na busca de negócios com os seguintes perfis: 
- Ramo atividade: todos sob consulta 
- Características: não capital intensivo, ideal c/ barreiras de entrada e crescimento 
acelerado. 
- Porte: empresas de médio e médio-grande porte. 
- Venda: parcial ou total 
- Faturamento Anual Mínimo: R$ 50 milhões (caso abaixo sob consulta ) 
- Investidores: nacionais, internacionais, produtivo/estratégico, financeiro e fundos 
Estamos hoje com as seguintes oportunidades em carteira para negociação

Posição Vendedora: 
-Setores:
Alimentos / Autopeças 
Empreiteiras / Energia  
Engenharia / Financeiro 
Imobiliário / Industria 
Logistica / transporte 
Metalurgia / Mineração 
Restaurante  / Outros

Posição Compradora: 
- Setores:
Transportadora 
Ativos Florestais c/fazenda formada 
Injeção Plástico p/ automotivos 
Limpeza 
Alimentos
E-comerce - varejo 



Real Estate – Imobiliário (Brasil) 

Operamos no setor imobiliário brasileiro, focando na comercialização (compra, venda ou 
associação)  e na incorporação de imóveis para investidores e fundos de investimento. 
Neste perfil se enquadram: imóveis comerciais, salas, lajes, edifício, retrofits, galpões, 
condomínio de galpões, shopping centers, street-malls, industriais, logística, loteamentos 
e terrenos (todos os tipos), imóveis rurais, e venda de imóveis com renda. 
Trabalhamos também para atender o mercado de varejo, compra, venda, locação, imóveis 
residenciais.

Tipos de operações : 

- Comercialização Imobiliária:   
Compra, Venda, Locação e Associação 
- Incorporação Imobiliária:  
Residencial, comercial, logística e patrimonial com renda. 
- Imóveis com Renda para Investidores:  
Compra e Venda 
- Assessoria Jurídica:    
Nacional e internacional 



Real Estate – Imobiliário (E.U.A.) 

Desde 1985, operando no setor imobiliário dos EUA como incorporador, na cidade de Miami –
Florida, região de South Dadeland, Pine Crest, Coconut Grove, Coral Gables e Gables Estate. 
Em 1995 abrimos a imobiliária para comercialização de imóveis próprios e de terceiros. 
Em 2008 com o advento da crise americana e das ótimas oportunidades imobiliárias iniciamos as 
ofertas de tais oportunidades (residenciais e comerciais) para investidores brasileiros.  
Oferecemos atendimento diferenciado e personalizado aos nossos investidores, cujo atendimento 
inicia em nosso escritório no Brasil (entrevista pessoal e com horário marcado) e finaliza com a 
total assistência de nosso escritório em Miami, nos idiomas inglês, espanhol e português. 
Damos total assistência financeira (caso necessidade de financiamento americano), jurídica e 
operacional. 

Em 2013, trouxemos excelentes oportunidades de incorporação em Miami-Fl , através de aquisição 
de Terrenos, imoveis para retrofit ou participação em SPE de incorporações, ótimo para quem quer 
iniciar atividade como investidor no mercado americano com ou sem sócio local e começamos a 
operar os imóveis na cidade de New York. 
Produtos: 
- Lofts, Aptos, Coberturas, Duplex / tríplex, Casas, Condomínio casas, ilhas, etc.. 
Regiões: 
- Miami: Miami Beach, South Beach, Brickell, Coconut Grove, Coral Gables, etc... 
- New York: Manhattan



CONTATO

Rua Hungria 664, 10º andar
Jardim Europa - CEP: 01455 - 000
São Paulo, SP
E-mail: jose.castro@goldmann.com.br
Site: www.goldmann.com.br

Avenida Costabile Romano, 2354
Ribeirania - CEP: 14096 - 275
Ribeirão Preto, SP
E-mail: josecastro@eficazimoveis.com.br
Site: www.eficazimoveis.com.br

JOSÉ CASTRO
(16) 9.8178-4016 / (16) 9.9245-1990 / (11) 9.8206-8332


